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İnfeksiyonların Profilaksisinde
İmmünglobulinler
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ÖZET

Antibiyotikler bulunmadan önce akut infeksiyonlar›n tedavisi antiserumlarla yap›l›rd›. Serumda bulunan
antikorlar birçok infeksiyondan korunmada hatta onlar›n tedavisinde etkilidir. ‹mmünglobulin preperatlar› in-
san plazma havuzlar›ndan elde edilir. Kasiçi, damariçi, derialt› ve nadir de olsa a¤›z yoluyla kullan›lan prepa-
ratlar› vard›r. Standart immünglobulinler yenido¤an infeksiyonlar›nda, kemik ili¤i ve solid organ al›c›lar›nda,
hematolojik malignensisi olanlarda proflaktik amaçla kullan›lmaktad›r. Hiperimmünglobulinler ise baz› özgül
infeksiyon hastal›klar›n›n profilaksisinde immündüflkün veya immünyetkin konakta kullan›labilir. Bu gruptan
hastal›klar olarak hepatitis B, kuduz, su çiçe¤i, tetanoz, sitomegalovirüs ve solunum sinsidya virüsü infeksi-
yonlar› say›labilir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: ‹nfeksiyonlardan Korunma, Standart ‹mmünglobulin, Hiperimmünglobulin.

SUMMARY

Immunoglobulins for Prophlaxis of Infections

Before the introduction of antibiotics, acute infectious diseases were often treated by the injection of
antiserum (antibody). Products of serum can treat and prevent many infectious diseases. Immunoglobulin
preparations are derived from pooled human plasma and these preparations are use via intramuscular, int-
ravenous, subcutaneous and orally. Standard immunoglobulins may be use for prevention of neonatal infecti-
ons, infection prophylaxis of bone marrow and solid organ transplantation recipients, haemotolgical malig-
nencies and etc. Spesific indications for the use of hyperimmunoglobulin preparations in normal and immu-
nodeficient host at risk of acquiring certain diseases. Disease in this category are hepatitis B, rabies, varicel-
la, tetanus, CMV and RSV infections.

KKeeyy  WWoorrddss  ::  Prevention of Infection, Standart Immunoglobulin, Hyperimmunoglobulin.



İmmün serum ya da günümüzün ifadesiyle im-
münglobulinlerin tıpta ve infeksiyon hastalıklarında
kullanımı yeni değildir. İlk kullanılan immün serum-
lar hayvanlardan elde edilmiştir. 1895 yılında sığır
kökenli çiçek, 1897’de at kökenli tetanoz, 1899’da
yine at kökenli difteri antitoksini tedavi ve profilaksi
amacıyla kullanılmıştır. İnsan kaynaklı ilk antiserum
1935 yılında plasentadan elde edilmiştir. 1952 yı-
lında insan serumundan alkol ile ayrıştırılan gamag-
lobulin insan immün serum globulini (HISG) adıyla
Bruton hastalığında kullanılmıştır. Sonraki yıllarda
çok miktarda kasiçi (IM) uygulamanın zorluklarını
aşabilmek için çalışmalar yapılmıştır. 1981 yılında
agrege olmayan, ileri derecede arındırılmış, komp-
leman sistemini aktive etmeyen damariçi immün
globulin (IVIG) elde edilmiştir (1,2).

İmmün serum globulini (ISG) ve IVIG’nin bazı in-
feksiyonların tedavisinde yetersiz kaldığı görülerek
mikroorganizma veya onun toksinlerine karşı yük-
sek titrede antikor içeren hiperimmünglobulinler
(HIG) elde edilmiştir. Bazı antijenlere özgül, ancak
vücut dışında hibridoma adı verilen insan veya kemi-
rici kökenli hücre klonlarına monoklonal antikor
(MAK) sentez ettirilmiştir (3). İmmünglobulin A içe-
riği yüksek olan immünglobulinlerin ağız yolu ile
kullanılması yenidoğanda nekrotizan enterokolit ris-
kini azaltmaktadır. Bazı bakterilerin polisakkarit an-
tijenlerine yüksek dozda antikor içeren bakteriyel
polisakkarid immünglobulinleri (BPIG)’de kullanıl-
maktadır (2).

İmmünglobulinler Fc bölgeleri ile C1q başlatıcı
molekülüne bağlanarak kompleman sistemini uyarır
ve bu sistemin eritici etkisi ile serumun bakterisidal
aktivitesini oluşturur. Aynı zamanda H. influenzae,
S. pneumoniae ve S. aureus gibi bakterilerin opso-
nizasyonunu hızlandırır. IgG’nin tüm alt grupları an-
tikorla kaplanmış mikrorganizmaların nötrofil, makro-
faj ve monositler tarafından fagasitozunu başlatır.
İmmünglobulinlerin Fc ve kompleman reseptörleri

opsonofagositik aktiviteyi oluşturur. FcγR ve FcαR
reseptörleri oksidatif yanmayı sağlayarak IL-1, TNF
ve eikozanoid gibi proinflamatuvar aracıları hareke-
te geçirir. Antikorla kaplanmış mikrorganizmalar lö-
kosit yüzeyindeki FcγRII reseptörlerine bağlanarak
antikora bağlı hücresel toksisiteyi (ADCC) oluşturur.
Antikorlar difteri, tetanoz, botilismus ve boğmaca
gibi bakteri toksinlerine bağlanarak onların hücre
içine alınmalarını sağlarlar. Hücre dışı serbest virüs-
leri nötralize ederler. Viral RNA’yı kaplayarak onla-
rın çözümlenmelerini önlerler. Virüs ile infekte hüc-
relerin ADCC yanıtı ile ortadan kaldırılmasını sağ-
larlar. IgA antikorları anti-aderan etki yaparak mik-
rorganizmaların mukozal yüzeylere yapışmalarını
önlerler (4).

IM-ISG Uygulamaları

ISG uygulamaları uzun yıllardan beri birçok in-
feksiyon hastalığından korunmada temas öncesi ve
sonrası kullanılmaktadır. Standart ISG daha çok he-
patit A ve kızamıktan korumada etkilidir. ISG’ler
çok sayıda verici kanının havuzlarda toplanıp ayrış-
tırılmasından elde edildiğinden içinde çok sayıda
mikrorganizmaya karşı koruyucu düzeyde antikor
bulunmaktadır. Bu nedenle HIG’lerin sağlanamadığı
durumlarda kullanılmasında yarar vardır.

HIG’ler bazı mikrorganizmalara karşı yüksek tit-
rede özgül antikor içerirler. Standart ISG’e göre 4-8
kat daha yüksek antikor vardır. Aşılı ya da hastalığı
geçirenlerden elde edilir (2).

Hepatitis B immünglobulini (HBIG), tetanoz im-
münglobulini (TIG), kuduz immünglobulini (RIG), va-
risella-zoster immünglobulini (VZIG) sıklıkla temas
sonu kullanılan HIG’lerdir.

S. pneumoniae, H. influenzae ve N. menengi-
tidis polisakkaridleriyle bağışıklanmış olanlardan
plazmaferezis ile elde edilen bakteriyel polisakkarit
immünglobulini (BPIG) bağışık yanıtı baskılanmış
olanlarda kullanılabilir.
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Tablo 1. İnsan Kaynaklı İmmünglobulinler.

IM-ISG (Standart immünglobulin)

IM-HIG (HBIG, VZIG, RIG)

IVIG (Standart immünglobulin)

IV-BPIG

MAK (HA-1A, E5, Anti-TNF)

Oral-Ig A içeriği yüksek immünglobulinler

Tablo 2. Bazı Hiperimmünglobulinlerin Temas
Sonu Proflaksi Dozları.

HAV ISG 0.02 ml/kg, 2-3 ay korur

HBIG 0.06 ml/kg ve hemen aşı

TIG 250 U proflaksi, 500-10.000 U 
tedavi amaçlı

RIG 20 U/kg

VZIG 12.5 U/kg



Ayrıca ISG; kardiyak cerrahide transfüzyona
bağlı HCV infeksiyonlarını önlemede, yineleyen or-
takulak infeksiyonlarında da kulanılabilir (5).

IVIG Kullanımı

İmmünglobulinlerin IV olarak kullanılabilmeleri
için pepsin, kolon kromotografisi, asidifikasyon ve
ultrasantrifüjle ileri derecede arındırılmış olması ve
küme yapmaması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) IVIG için bazı standartlar geliştirmiştir:

* En az 1000 vericili kan havuzundan elde edil-
miş olmalıdır,

* Serumdaki Ig oranlarına uygun olmalıdır (Ig Gı
%60, IgG2 %29.4, IgG3 %6.5, IgG4 %4.1),

* Ig A ya çok az bulunmalı, ya da hiç bulunma-
malıdır,

* Saf olmalıdır,

* Komplemanı aktive edici elemanlar bulunma-
malıdır (2,6,7).

IVIG daha çok yenidoğan dönemi infeksiyonla-
rının tedavi ve proflaksisinde kullanılmaktadır. Yeni-
doğanlarda ve özellikle 32. haftadan önce doğan
prematürlerde plasenta yoluyla IgG geçişinin çok az
olması nedeniyle hipogammaglobulinemi vardır. Bu
durum yaşamın ilk birkaç haftasında da devam
eder. Kompleman komponentleri, fibronektin ve si-
tokin düzeyleri düşüktür. Bu nedenlerle prematür
yenidoğanlarda infeksiyon hastalıklarının morbidite
ve mortalitesinde artış olmaktadır. Buna engel ol-
mak için de “yerine koyma” tedavisi yararlı olacaktır
(2,8,9).

Yenidoğan döneminin en önemli sorunlarından
biri olan grup B streptokok (GBS) infeksiyonlarının
korunma ve tedavisinde polivalan GBS polisakka-
ridleriyle aşılananlardan elde edilen IVIG, standart
IVIG’ten daha başarılı bulunmuştur. Ancak standart
IVIG’in de GBS’lerin opsonofagositozunu artırdığı
gösterilmiştir (10,11). Standart IVIG serumunda ti-
pe özgül GBS antikorlarında belirgin bir artış sağla-
yamamıştır. Standart IVIG’te 1/10 olan anti-GBS
antikor titresi HIG’de 1/1280 olarak bulunmuştur
(12).

IVIG’in en sık kullanıldığı infeksiyonlardan birisi
de neonatal sepsistir. Düşük doğum ağırlıklı yenido-
ğanda hem sepsisi hem de koagülaz negatif stafilo-
kok infeksiyonu gelişimini azalttığı görülmüştür (13).
BPIG kullanılması hem normal bebekte hem de dü-
şük doğum ağırlıklı prematür bebeklerde S. pne-
umoniae, H. influenzae ve N. meningitidis infek-
siyonlarını azaltıyor olarak bulunmuştur (1). Prema-

tür yenidoğanlarda geç sepsis gelişmesinin tek doz
IVIG ile önlenemediği çift kör bir çalışmada gösteril-
miştir (14).

Çok merkezli bir çalışmada düşük doğum ağırlık-
lı bebeklerde aralıkla verilen IVIG kontrol grubunda
%17.8 olan hastane infeksiyonu oranını %13.4’e
düşürmüştür (15).

IVIG, yenidoğanın bazı viral infeksiyonlarının te-
davi ve profilaksisinde de kullanılmıştır. Enterovirüs-
lerin görülme sıklığı ve viremi yapmasında bir azal-
ma olmamış ancak nötralizan antikorlarda bir yük-
selme olmuştur (16). Özellikle solunum sinsidya vi-
rüsü (RSV) infeksiyonlarının tedavi ve korunmasına
ait araştırmalar yapılmıştır. RSV hiperimmünglobu-
linleri (RSVIG) dolaşımdaki RSV nötralizan antikor-
larını artırdığından hem infeksiyonları önlemede
hem de infeksiyonun hafif seyretmesinde yararlı bu-
lunmuştur (17). Prematürlerde konjenital kalp has-
talığı ile doğanlarda ve bronkopulmoner displazisi
olanlarda RSVIG’nin yüksek dozda kullanılması
RSV infeksiyonlarının görülme sıklığını, hastanede
yatış süresini, yoğun bakımda kalış süresini, ribavi-
rin kullanma sıklığını azaltmıştır (18).

Erişkin hastalarda IVIG kullanılmasının bazı özel
durumlar dışında yararlı olmadığı bilinmektedir. Sal-
monella minnesota lipopolisakkarid kor kısmına
(2-keto-3-deoksi-oktulonik asit) karşı oluşturulan in-
san kaynaklı hibridoma serilerinden elde edilen mo-
noklonal HA-1A antikorları ve Escherichia coli J5
lipopolisakkaridleri kullanılarak kemirici kökenli hib-
ridomalar kullanılarak elde edilen E5 antikorları
gram negatif sepsislerinde beklenilen başarıyı sağla-
yamamıştır. Yine anti-TNF antikorları ve kokteyl
MAK’lar da benzer sonuçlar vermiştir (3).

Kemik iliği transplantasyonu (KİT) ve bazı solid
organ transplantasyonlarında IVIG kullanılması hem
infeksiyonların morbidite ve mortalitesini hem de
"graft versus host" (GVH) hastalığı görülme sıklığını
azaltmaktadır. Allogenik KİT alıcılarında IVIG kulla-
nılması sepsis, interstisyel pnömoni, öldürücü CMV
infeksiyonlarını, akut rejeksiyonu azaltmaktadır
(20,21). Solid organ alıcılarında yalnız başına IVIG
kullanılması CMV infeksiyonlarını önlemede antivi-
ral tedavi (gansiklovir) kadar başarılı bulunmamıştır
(22).

AIDS ve pediatrik AIDS (PAIDS) olgularında
IVIG kullanılması ciddi infeksiyonların oranını azalt-
maktadır (23). PAIDS olgularında antijene özgü B
ve T lenfositler oluşmamaktadır. Bu nedenle antikor
yapımı yetersizdir. IVIG’in düzenli kullanımı ciddi
bakteriyel infeksiyonların morbiditesini azaltır (24).

Flora 1996;2:87-91 89

İnfeksiyonların
Profilaksisinde İmmünglobulinler Çolak H.



Lösemili hastalarda ve bunların tedavilerinde pe-
riyodik olarak IVIG kullanılması infeksiyon riskini
azaltmaktadır (2).

Sonuç olarak IVIG tedavi ve proflaksi amacıyla;

* Gram negatif basil sepsislerinde,

* BPIG olarak kapsüllü bakteri infeksiyonlarında,

* Yenidoğan sepsis, diğer bakteriyel ciddi infek-
siyonlar ve viral infeksiyonlarında (RSV, par-
vovirüs, enterovirüs)

* Kriptosporidiozis,

* İlaca dirençli giardiyazis,

* Toksik şok sendromu,

* Hemolitik üremik sendrom,

* Kemik iliği transplantasyonlarında,

* Aşırı protein kaybıyla giden yanıkta,

* AIDS,

* Birincil immün yetmezliklerde,

* Kan malignensileri ve bunların tedavilerinde in-
feksiyon hastalıklarının morbidite ve mortalitesini
azaltmakta yararlı bulunmuştur.

IVIG infeksiyon hastalıkları dışında da kullanım
alanlarına sahiptir. GVH hastalığı, immün trombosi-
topenik purpura, immün anemi, Kawasaki sendro-
mu gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmakta-
dır.

Bu kadar yaygın kullanımı olan IVIG preparatla-
rı (Gamimmune, Iveegam, Sandoglobulin, Venoglo-
bulin vb) doğal olarak istenmeyen bazı etkiler de
oluşturmaktadır.

* Retiküloendotelyal sistem blokajı,

* Başağrısı,

* Miyalji-artralji,

* Halsizlik, bitkinlik, göğüs sıkışması,

* Ateş,

* Kusma,

* Tromboflebit,

* Hiponatremi,

* Hipotansiyon.

İmmün hemoliz ve IgA yetmezliği olanlarda
anaflaksiye neden olabilir (6,9).

Çok seyrek te olsa immünglobulinler oral yolla
kullanılabilmektedir. IgA yapısındaki antikorlar anti-
adheran etki göstererek virüslerin gastrointestinal
kanal mukozasına yapışmasını önlemektedir. Bunun
rotavirüs infeksiyonlarının tedavisinde yararlı olabi-
leceği savunulmaktadır (1,4).
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International Symposium and Workshop on Hospital Hygiene and
Hospital Infection Control

7-11 Ekim 1996, İzmir
TOPICS OF THE SYMPOSIUM
• Development of infection-contamination,
colonization and infection
• Most frequent ways of transmission in the 
hospital
• Different possibilities of organization for 
infection control
• Prevention of infection
• Cleaning, disinfection, sterilization and dis-
posal of hospital waste
• Washing and disinfection of hands
• Protection of the staff
• Handling sharps and blood contaminated
items with special reference to AIDS
• Nosocomial pneumonia
• Nosocomial viral respiratory infections
• Nosocomial urinary tract infections
• Wound infections and antimicrobial pro-
phylaxis for surgical infections
• Nosocomial blood stream infections with
special reference to infusion therapy
• Nosocomial viral hepatitis
• Nosocomial parasitic infections
• Nosocomial fungal infections
• Epidemiology of infectious diseases
• Old and new diseases in the hospital
• Isolatıon policy and protective environment

• Antibiotic therapy and prophylaxis
• Nurse as controller of infection
• Hospital Infection Control Committe-limita-
tions and relevant solutions

TOPICS OF THE WORKSHOP
• Infectious Disease Clinic

Personal protection
Isolation of infective patients
Hygienic hand washing and disinfection
Use of protective medical gloves

• Intensive Care Unit
Protective isolation
Handling respiratory equipment
Mouth care
Infusion fluids and central catheters
Urinary catheters

• Surgical Clinic
Surgical hand washing
Use of surgical gloves
Problem of needle stitches and cuts
Handling sharps
Handling contaminated instruments
Disinfection of the operation field
Preparation of the skin for small interven-

tions.


